30 ГОДИНИ ОТ ВТОРАТА ХИМАЛАЙСКА НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ “АМА ДАБЛАМ ’87”
Автор: Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Малцина български любители на планината знаят, че веднага след големите
национални експедиции за изкачване на осемхилядниците Лхоце и Еверест СТД
“Академик” осъществи през 1984 и 1987 г. две научни експедиции в Хималаите. Половин
ата от участниците бяха студенти-алпинисти, а останалите, освен алпинисти, бяха и
водещи учени в своята област.
За нивото може да се съди по участието на двамата покорители на Еверест през 1984 г.
Кирил Досков и Николай Петков.

Двете експедиции преминаха през трите най-популярни трекинга в Непал: Лангтанг,
Анапурна и Еверест, преодоляха много перипетии и оставиха добри впечатления както
сред местните хора, така и в министерствата в Катманду.

От втората научна експедиция неусетно изминахаха 30 години. Едни от хималайците
станаха професори, други влязоха в политиката, трети тръгнаха да си търсят късмета
по ЕС и САЩ. Някои, за съжаление, ни напуснаха преждевременно. Но общите ни
спомени и приятелството от тези невероятни за времето си експедиции останаха
завинаги.

Уникалната природа на Хималаите и хората, които ги населяват, са причината след
всяко пътешествие човек дълго да живее с впечатленията си и да мечтае отново да се
върне там.

През 1984 г., годината, в която българите се изкачиха на Еверест, СТД “Академик”
проведе първата научна експедиция в долината на Лангтанг и в Светилището на
Анапурна. Съставът на участниците беше пъстър: зоолози, геолози, ботаник,
геодезист, фармаколог, химик и журналист.

Всички бяхме опитни планинари, а инициаторът Венелин Петров – известен алпинист и
участник в първите хималайски трекинги до Светилището на Анапурна и Базовия лагер
на Еверест.
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След експедицията журналистът Ясен Антов написа в книжката “Хималайски
университет”: “Едно наименование като Хималаи означава далеч не само география, но
и всичко останало. Всичко, което опира до живота, до минало, настояще и бъдеще.
Всичко
... Никой никога няма да изучи и опознае напълно тази жива и
абсурдна планина, този свят над световете...”

Съчетавайки полезното с приятното, ние се опитахме да дадем и нашия принос. След
уморителния работен ден на височина до 5000 метра, вечер, на мъждукащата светлина,
се отваряха стъкленици, разгъваха се карти, чертежи и скици, очукваха се образци от
скалите, пресоваха се растения, раздаваха се лекарства, лекуваха се местни жители,
водеха се записки...

Жадни да се докоснем до живите съкровища на забранените доскоро хималайски
долини, веднага след завръщането в София ние започнахме подготовка за следващата,
вече научно-спортна експедиция. Нарекохме я Ама Даблам (в превод Майчина
огърлица
), защото при
разузнаването, което направихме с Венко и Тошко Григоров през пролетта на 1987 г.,
след среща със самия сър Едмънд Хилари, избрахме мястото за лагер на експедицията
точно под този най-красив връх – символ на непалския трекинг туризъм.

Студентите алпинисти имаха разрешение да изкачат високия “само” 6850 м съсед на
Лхоце, а
“старците” н
аучни работници
”, освен събиране на образци за нашите музеи, да изпълнят една още по-амбициозна
програма за изследване на действието на българския ноотропен препарат “
пирацетам
” (пирамем) върху функцията на мозъка на височини над 4000 метра.
Експериментът се водеше от д-р Витан Влахов, водещ фармаколог от ИСУЛ, и д-р
Ганчо Матеев (МА).
За анализ на кръвните проби успяхме да изкачим на Базовия лагер (4800 м) един доста
обемист апарат - оксиметър.
Медицинските резултати след експедицията бяха докладвани на международни
научни конференции.

Зоологът Петър Берон продължи да обръща камъните по древните пътеки в търсене
на нови, неописани в науката животинки (акари, бръмбари).
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Ботаникът Димитър Пеев обогати колекцията на Института по ботаника при БАН с
редки и диворастящи растения (казват, че в Непал и Хималаите те са няколко хиляди
вида). Този път обаче той не беше споходен от щастието да попадне на нов растителен
вид, както в 1984 г., с описване на непозната незабравка с десетки сини цветчета (3-4
мм) и наречена от него
на името на българина, останал на
Еверест и наш приятел Христо Проданов: Myosotis Prodanovi.

Огромна беше геоложката колекция, събрана от Иван Бонев и Иван Хайдутов. Хима
лаите продължават да се издигат и твърде често се наблюдават огромни скални и
ледникови срутвания. Така при земетресението през 2015 г. грамадна лавина, спуснала
се от склона на Лангтанг Лирунг (7100 м), буквално разруши 40 хотелчета на мястото,
където в единствения тогава заслон беше лагерът на първата ни експедиция. Тези
места са истински
пир за геолозите: ръждиво-червени скали (FeS-пиротин), сиви гнайси, бели гранити,
златист халкопирит, както и полускъпоценни камъни (гранат, пушен топаз,
планински кристал и др.). Част от тази колекция на Иван Бонев днес може да се
види в музея „Земята и хората“, София.

Всяка голяма научна експедиция е и логистичен проблем. Самолетни полети до Лукла
(2800 м), организиране на керван от носачи, строеж на постоянен лагер, закриване и
почистване на лагера и т.н. Имаше моменти, когато нервите ни се изопваха и разликата
във възрастта на двете поколения си казваше думата. Христо Пимпирев ни напусна по
средата и тръгна към своята голяма цел в живота - Антарктида.
Още в първите дни лагерът беше буквално затрупан от 1,5 м пресен сняг, въпреки че
мусонът уж беше преминал. От всички страни се спускаха лавини, които взеха 23
жертви от други експедиции в района на Соло Кхумбу. Изкачването на Ама Даблам се
отложи.

„Най-добрият алпинист е живият“ - казваше незабравимият ни приятел змс Евгени
Христов. За компенсация, накрая повечето участници изкачиха хималайското „
джудже
“ Айлан пик (6189 м).

След втората хималайска научна експедиция се завърнахме с повишено самочувствие.
Наред с експедициите до този момент на австрийци, швейцарци, чехи, германци, поляци,
японци и китайци, България беше станала сила не само в алпинизма, но и в научните
изследвания в Хималаите. Днес е ред на по-младите, на поколението на невероятния
Боян Петров. Желаем им успех!
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Румен ВОДЕНИЧАРОВ – участник в двете експедиции
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